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“Sevimli
organlar
iş başında!”

Bu derginin
sahibi

“HAFTADA BİR
KERE TIRNAKLARIMIZI
KESELİM.”

“Ellerimizi
yıkayalım,
sağlığımızı
koruyalım.”

“günde en az
2 KERE 2’ŞER dakika
dişlerimizi
fırçalayalım.”

Bakan
Amca’dan

Merhaba Sevgili Çocuklar,
Ağız, diş ve el temizliğini bir alışkanlık haline getirerek birçok
hastalıktan korunabilirsiniz. Vücudumuzun temiz kalması demek,
mikropların da dışarıda kalması demektir. Tabii ki bunların tersinin de
hastalıkları davet etmek anlamına geldiğini unutmayın.
Temizlik, sağlıklı kalmak için atacağınız ilk adımlardan biridir.
Tertemiz eller ve sağlıklı dişlerle sizlere
pırıl pırıl bir gelecek dilerim.
İyi okumalar...

Dr. Ahmet Demircan
T.C. Sağlık Bakanı
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dünyadan
ne haber
JÜPİTER DEDE
Güneş Sistemi’nin en yaşlı gezegeni
hangisiymiş belli oldu. Senin bir tahminin
var mı? Hayır, Dünya’mız değil! En büyük
gezegen olan Jüpiter, aynı zamanda en
yaşlı gezegenmiş meğer. Güneş Sistemi, bundan
tam 4,6 milyar yıl önce oluştu. Jüpiter’in katı
çekirdeği ise bundan 1 milyon yıl sonra
meydana geldi.
JÜPİTER UZAKLIK OLARAK GÜNEŞ
SİSTEMİ’NİN 5. GEZEGENİDİR.
Bilim adamları, bu
gerçeği Jüpiter’den
GÜNEŞ SİSTEMİ’NDEKİ EN BÜYÜK
kopan gök cisimlerini
GEZEGENDİR.
inceleyerek buldular.
KENDİ ETRAFINDA DÖNÜŞ SÜRESİ
Artık bundan sonra bu
EN KISA OLAN GEZEGENDİR. YANİ
gezegene “Jüpiter Dede”
JÜPİTERDE 1 GÜN 10 SAATTİR.
diyebiliriz.

JÜPİTER’Lİ BİLGİLER

JÜPİTER GÜNEŞ’İN ETRAFINDA
TAM 11 YILDA DÖNER. YANİ
JÜPİTER’DE 1 YIL, DÜNYA YILINA
GÖRE 11 YILDIR.

EN BÜYÜK MANYETİK ALANA
Jüpiter en erken keşfedilen
SAHİPTİR. ONU DEV BİR MIKNATIS
gezegenlerden biridir. Üzerindeki ilk
OLARAK DÜŞÜNEBİLİRSİN.
araştırmaları bundan 400 yıl önce
İtalyan astronom Galileo Galilei yaptı.
GÜNEŞ SİSTEMİ’NDEKİ EN BÜYÜK
Bu dönemde, Dünya’nın uydusu Ay gibi,
UYDULARA SAHİPTİR.
bu büyük gezegenin de 4 tane uydusu
olduğunu keşfetti. Günümüzde ise Jüpiter’in
63 tane uydusu olduğu biliniyor. Jüpiter’in yapısı
gazlardan oluştuğu için ona aynı zamanda “Gaz
Devi” de deniyor. Bu gazların oluşturduğu manyetik alan
çok güçlü. O yüzden bir insan, Jüpiter’de bir saniye
bile yaşayamaz.
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sayfalarda
gördüğün altı
çizili kelimelerin
anlamlarını
SAYFA 63’TE
bulabilirsin.

TİTAN’A TAŞINABİLİRİZ
Satürn gezegeninin uydularından biri olan
Titan’da yaşayabilir miyiz? Bilim insanları
öyle olacağını düşünüyorlar. Çünkü uydunun
koşulları, bir insan kolonisine ev sahipliği
yapmaya uygun görünüyor. Satürn’ün keşif
aracı Cassini’nin bulgularına göre, gezegende
sıvı halde metan var. Yani Titan’ın gölleri
suyla değil, metanla dolu. Bu da insanlar için
bir enerji kaynağı demek.
Uydunun Güneş Sistemi’ndeki konumu da
güneş enerjisi sağlayabilir. Ne dersin, bir
gün Titan’a yerleşir miyiz sence?

Beyinde bilgiler nasıl akıyor?
Bilim insanları beynimizin sırlarını araştırmaya devam ediyor.
Her geçen gün yapılan araştırmalar ile
çok ilginç bilgilere ulaşılıyor.
Bu araştırmalar teknoloji geliştikçe daha da hızlanmaya başladı.
Son yapılan araştırmalarla beynimizdeki bilgi akışının nasıl
gerçekleştiğine dair yeni bilgilere ulaşılmış.
Amerika’da bir üniversitede
bilgisayar ortamında üç
boyutlu beyin hücreleri modeli
geliştirmişler. Beyin hücresinin
gerçek gibi gözüken modelini
yapmışlar. Bilim insanları
bu sayede insan beyninin
çalışmasına dair daha net bilgi
sahibi olduklarını söylüyor.
Üç Boyutlu Canlı Beyin Hücresi Modeli
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havalı Bilgiler
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Göz, kulak, burun gibi organlarımızı
aynaya baktığımızda görebiliyoruz.
Peki, vücudumuzun içinde harıl harıl çalışan
diğer organlarımız? Onların görevleri neler?
Bak sen şu sevimli organlara…

SEVİMLİ ORGANLAR
İŞ BAŞINDA 1

BEYİN
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“HER ŞEYİN FARKINDAYIM!”
“Vücudu yönetmek benim görevim.
Sinir hücrelerine kimyasallar
yollarım. Bunlar benim mesajlarım
gibidir. Çevrede olup biten
olayların hepsini bilirim. Bilgiyi
toplar ve depolarım. Tıpkı bir
bilgisayar gibi!”

KALP
“RİTMİ TUTTURDUM!”
“Dans etmeyi çok
severim. Dans ederken
de vücuttaki kanı hiç
durmadan pompalarım.
Kirli kanı temizlerim,
temiz kanı tekrar vücuda
gönderirim.”

MİDE
“YEMEK HAZIR!”
“İçimde asitli bir sıvı vardır. Bu
sayede, yediğin yiyecekleri tıpkı bir
mikser gibi parçalarım. Sonra da bu
besinleri bağırsaklara yollarım.”

KARACİĞER
“ÇÖPLERİ TOPLARIM”
“Vücutta bulunan zehirli
maddelerin yani toksinlerin
atılmasına yardım ederim.
Ayrıca bazı vitaminleri
depolayıp saklarım. Belki bir
gün ihtiyacın olur.”
AKCİĞER
“ÇOK HAVALIYIM!”
“Tıpkı bir klima gibiyim. Havayı sünger gibi çeker,
soluk alıp veririm. Kana temiz hava gönderirim.
Böylece kanın temizlenmesini sağlarım.”
DEVAMI BİR SONRAKİ SAYIDA...
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Gözlem
Senin de dikkatini çekiyordur. Doğada her an çok
İLGİNÇ şeyler oluyor. Hatta görmeye alıştığımız
doğa olayları var ya, onlar bile aslında çok
İLGİNÇ. Örneğin güneşin doğmasını ve yağmurun
yağmasını sıradan sanma sakın! Bu olaylar sürekli
oluyor diye sıradan değildir.

cIMLERI KIM
Sabah oyun oynamak için dışarıya çıkmıştım. Güneş ışıl ışıl parlıyordu.
Yemyeşil çimenlere atıverdim kendimi. O da ne? Sırtımda bir ıslaklık
hissettim birden. Sırtım sırılsıklam olmuştu. Yağmur yağmadığına ve kimse
sulamadığına göre çimenler nasıl ıslanmış olabilirdi?
Hemen yattığım yerden doğruldum. Dikkatle çimenleri
ve etrafı incelemeye başladım.

Görüyor musun? Bütün çimenlerde
elmas gibi parlayan su
damlacıkları var.
Sadece çimenlerde mi? Şu ağaca bir
bak. Yapraklarında boncuk boncuk su
damlacıkları birikmiş.
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Oluşan her bir
su taneciğine çiy
deniyor. Çiyin bir
diğer adı da şebnem.
Ne o? Şebnem adında
bir arkadaşın mı var?
Haklısın, Şebnem,
kız ismi olarak da
kullanılıyor.

Biliyor musun?
Bu çiylerin çok büyük faydaları var.
Örneğin sıcak ve susuz
mevsimlerde bitkilerin
su ihtiyacını karşılıyor.
Onların hayatta
kalmasına yardımcı
oluyor. Kirpi, solucan,
karınca gibi hayvanlar su ihtiyacını
çiylerden de sağlayabiliyor. Eğer gece
sıcaklık sıfırın altına düşerse oluşan bu
çiy tanecikleri donuyor ve kristal haline
geliyor. Bitkilerin ve bazı arabaların
yüzeylerini beyaz bir tabaka kaplıyor.
Bu doğa olayına da kırağı deniyor,
Türkiye’de kış mevsiminin başında
görülüyor.

SULADI?
Çiy, gündüzün sıcak,
gecenin serin olduğu
zamanlarda görülüyor.
Gecenin serinliğiyle birlikte
havadaki su buharı
soğuyup su taneciklerine
dönüşüyor. Onlar da yere
inerek bitkilerin üzerinde
toplanıyor.

Aa, şu örümcek ağını gördün mü? Su
tanecikleri sıra sıra
ne de güzel dizilmiş...
İşte bütün bu gördüklerimi
araştırdım. Öğrendim ki bu doğa
olayına çiy düşmesi deniyor.
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AKŞAM...
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bir dünya 0yun
Çizen: ECE ZEBER

Bazı arkadaşlarım gördüğü bir şeyi kolay
kolay unutmuyor. Hem çok dikkatliler
hem de hafızaları çok güçlü. Ya sen? Sen
ne kadar dikkatlisin? Senin de
hafızan güçlü mü?

sana anlatacağım bu oyuna bayılacaksın.
Şimdi dikkatle oyunun kurallarına göz at.

1 Arkadaşlarınla bu oyunu kapalı

bir mekân veya sınıfta oynayabilirsin.
Dilediğin kadar arkadaşın bu oyuna
dâhil olabilir.

2 Önce bir masa ya da sıraya

çeşitli eşyalar toplayın. Neler mi?
Mesela kalem, silgi, bozuk para, taş
parçası, oyuncak gibi küçük eşyalar
olabilir. Oyunu zorlaştırmak için fazla
eşya toplamanız iyi olacaktır.

3 Daha sonra bildiğiniz bir

sayışmaca ile ebe seçimini yapın.

4 Ebe, dikkatle toplanan eşyaları

incelesin. Hangi eşyaların masada
olduğunu aklında tutmaya çalışsın.

165
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Sonra ebeyi dışarıya çıkarın.

6 Ebe dışarıya çıkınca siz de
eşyalardan birini saklayın. Diğer
eşyaları da karıştırın. Ebe geldiğinde
biraz aklı karışsın.

7 Sonra ebeyi içeriye alın
ve ondan hangi eşyanın
saklanmış olduğunu bulmasını
isteyin. Kendisine çok güvenen
arkadaşlarınız varsa oyunu daha
da zorlaştırabilirsiniz. Mesela
bulması için süre koyabilir veya birden
fazla eşya saklayabilirsiniz.

8 Ayrıca birbirine benzeyen farklı
renklerde benzer nesneler de
kullanabilirsiniz. Bu da oyunu biraz
daha zorlaştıracaktır.
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seni yerim

NAR

İçeriğindeki C vitamini, potasyum, demir ve
antioksidanlar ile kolesterol ve kan şekerini
dengeler. Böylece kalp sağlığımızı korur.

Antioksidan özelliğine sahiptir. Yani
vücudumuzdaki zararlı maddelerin
atılmasına yardımcı olur.
Yarım bardak nar suyu, günlük
C vitamini gereksiniminin
% 16’sını karşılar.

ENERJI VERIR
Nar suyu sesimizi açar.
Böylece daha güzel şarkı
söyleyebiliriz.
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1 tatlı kaşığı
kekik
2 çorba kaşığı
zeytinyağı
1 ADET nar

NASIL YAPILIR?
* Ellerini su ve sabunla iyice yıka.
* Narı ve maydanozları yıka.
* Beyaz peynir, ceviz ve fındığı ayrı ayrı ez.
* Maydanozları ellerinle küçük parçalara böl.
* Ezdiğin malzemeleri güzelce karıştır. Zeytinyağı ve kekiği ekle.
* Hazırladığın bu karışımı, minik toplar haline getir.
* Narın kabuklarını soy ve tanelerini ayıkla.
* Şimdi peynir toplarının üzerini
3-4 dilim tam
yağlı beyaz
peynir

narlarla kapla!

7-8 tane ceviz
Bir avuç fındık

Yarım demet
maydanoz

Ellerine sağlık, afiyet olsun!
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Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

6 Kasım Pazartesi
Okul günlüğüm, benim bir poblemin var…
Yan sınıfta bir çocuk var. Çok güzel top oynuyor. Her teneffüste arkadaşlarıyla
takım olup oyun oynuyorlar. Ben kendi sınıfımdakilerle oynarken çekinmiyorum.
Ama onların oyununa da katılmak istiyorum. O sınıftan kimseyi tanımıyorum. O
yüzden gidip oynayamıyorum. Geçen gün topları tam benim önüme düştü. Ben de
hemen koşup onlara geri verdim. “Teşekkürler arkadaşım.” dedi. Aslında kibar birine
benziyor. Söylesem beni oyuna alırlar ama söyleyemiyorum ki. Sanki ağzımda bir
şey var da konuşamıyormuşum gibi oluyor.

7 Kasım Salı
Günlük!
Bugün eve gelir gelmez hemen annemin yanına gittim. “Anne bir ağzımı açayım
da içine iyice bak.” dedim. O da “Bakarım ama neden? dedi. “Bak bak. Ağzımın
içinde bir şey var. Benim konuşmamı engelliyor, canımı sıkıyor.” dedim. Anneme
durumu da anlattım. O da dedi ki “Konuşmanı engelleyen şey ağzının içinde
değil.” Ben de biraz ağladım. “Bana da top alın. Okula götüreyim de belki canımın
sıkıntısı geçer.” dedim. Annem bana sarıldı ve çözümün bu olmadığını söyledi.
“Konuşmanı engelleyen şeyin adı çekingenlik. Bunu bir kuş gibi düşün. Bu çekingen
kuş, hepimizin kalbinde var. Bu kuşun canını sıkmasından kurtulmak için konuşmak,
sosyalleşmek ve yeni arkadaşlıklar kurmak gerekiyor. Hem sadece senin içinde yok
ki. Bende de var. Babanda da var. Sen yarın tüm cesaretini toplayıp o arkadaşınla
tanış. Sonra da oyuna girmeyi teklif et.” dedi.

20

9 Kasım Perşembe
Canım günlüğüm, ben o arkadaşımla ancak bugün konuşabildim. Kalbim hızlı hızlı
attı. Yüzüm kızardı. Top yine bana doğru gelsin diye bekledim, gelmedi. İki gündür
onları izliyorum. Neredeyse gözlerim şaşı olacaktı topa bakmaktan. En sonunda
gittim, “Merhaba arkadaşlar. Ben de oynayabilir miyim?” dedim. Hemen “Tabii ki!”
dediler. O kadar eğlendim ki. Oyuna girince o sınıftan bir sürü arkadaşım oldu.
Onlar da beni tanıyor artık. Teneffüste bizim sınıfa gelip beni çağırıyorlar. İyi ki gidip
onlarla tanıştım. Yeni arkadaşlarım da “Eskiden sizin sınıfa hiç giremezdik. Seninle
tanışmamız iyi oldu.” dediler. Sanırım kalbimdeki çekingenlik kuşu gitti. Ya da orada
duruyordur ama çekingenliği azalmıştır. Konuşunca öyle rahatladım ki. İçimde, sanki
bir ülke keşfetmişim de oradaki insanlarla yeni tanışıyormuşum gibi bir his var. İlk
adımı atmak biraz zormuş günlüğüm. Ama şimdi, iyi ki gidip konuşmuşum, diyorum.
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muhteşem
dönüşüm

Sen de bir kedi maskesi
istiyorsan sana hemen
malzemeleri söyleyeyim:

ÇİZEN: MERT TUGEN

MASKELİ HARİKALAR
Geçen gün abim beni odamdaki dağınıklığın önünde
düşünürken yakaladı. “Ne o Zeynep? Ne yapıyorsun o
kâğıtlarla?” diye sordu. Ben de onlarla ne yapacağıma
karar veremediğimi anlattım. Her zamanki gibi abim
Mert’in süper bir fikri vardı. Evdeki atık kâğıtlarla ve
kartonlarla maske yapacağız! Haydi, sen de bize katıl!
KEDİ MASKESİ
Kedim Reçel’i çok sevdiğim için bir
kedi maskesi istediğime karar verdim.
Ben ağabeyimden yardım aldım.
Sen de bir büyüğünden yardım
alabilirsin. Bakalım Reçel, kendi
yüzünü benim suratımda görünce ne
yapacak?
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+

ESKİ BİR KOLİ

1 adet turuncu
renkli kâğıt
(Beyaz bir
kâğıdı turuncuya
boyayabilirsin.)

+

3 adet pipet

+

+

YAPIŞTIRICI

Kâğıt makası
VE 30 cm
UZUNLUĞUNDA
lastik ip

Nasıl yaptık?
Ağabeyim kolinin bir
köşesini kesti. Ben de o
sırada eski bir defterimden
beyaz bir sayfa aldım.
Onu turuncuya boyadım.
Reçel’i yanımıza
çağırdık. Ona bakarak
turuncu kâğıdın üzerine bir
kedi resmi çizdik. Bir süre

sonra Reçel, bizden sıkılmış
olmalı ki içeri kaçtı!
Kedi resmini kâğıttan
kestik. Kâğıdı şablon gibi
kullanarak kartonu da
kedi şeklinde kestik. Çizimli
kâğıdı kartonun üzerine
yapıştırdık.
Koliden küçük bir daire
ve iki üçgen keserek
pembeye boyadık. Daire
Reçel’in burnu, üçgenler
de kulakları oldu.

Maskenin üzerinde
gözlerin olduğu yeri
makasla kestik.
Maskeyi kafamıza
takmak için yanlardan da
birer delik açtık. İpi de o
deliklere bağladık. İstersen
kedinin bıyıkları için pipet
kullanabilirsin. Biz çizmeyi
tercih ettik.
Maskemiz hazır! Seninki
nasıl oldu?
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ben de
çizerim

Adım adım çizmeyi öğreniyoruz...
Önce tüm çizgi hareketlerini dikkatle incele. Şimdi çizmeye
hazır mısın? Başla o hâlde. Unutma, aynısı olması gerekmiyor.
O, senin kelebeğin olacak. Ona istediğin şekli verebilir ve
istediğin renkleri kullanabilirsin.

RENGâRENK BİR KELEBEK NASIL ÇİZİLİR?

1) İlk önce bir
sekiz rakamı
çizelim.

2) üste iki
küçük daire,
alta da bir ters
damla...

4) sağa bir
kanat daha
ekleyip gözleri
çizelim.

6) kanatları tamamladıktan sonra,
içlerine istediğin şekilleri çizip
kelebeğini boyayabilirsin.

İŞTE KARŞINDA
RENGâRENK BİR KELEBEK
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3) şimdi sağa
bir kanat
yapalım.

5) şimdi sola da aynı şekilde
kanat ekleyelim.
sonrasında antenlerini.

SEVİMLİ BİR TAVŞAN NASIL ÇİZİLİR?

1) İlk önce yana eğik şekilde bir
yumurta çizelim.

2) yumurtanın içine bir küçük
daire ekleyelim.

4) İlk yumurtanın altına daha büyük 5) ayaklar ve kulaklar için de yine
bir yumurta yapalım ve bıyıklarını
elips şekillerini kullanacağız.
çizelim.

3) ağzı, burnu ve gözleri de
tamam.

6) KIRMIZI NOKTALI ÇİZGİLERİ
SİLMELİSİN.

7) ayakları tamamlayıp bir de kuyruk
ekledik mi...

İŞTE KARŞINDA
SEVİMLİ BİR TAVŞAN
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ORİGAMİ
KAĞIT KATLAMA SANATI

UÇAKLAR
HAVALANSıN!

İLK UÇAĞI Bir bisiklet dükkânı sahibi olan iki kardeşin icat ettiğini
biliyor muydun? Kardeşlerden birinin adı OrvIlle, diğerinin adı WIlbur.
Soy isimleri ise WrIght. İşte, bu NEDENLE WrIght Kardeşler olarak
biliniyorlar. Önce bir uçurtma icat ettiler. Sonra bu uçurtmaya motor
taktılar. Günümüzde yaptığımız uçak seyahatlerini onlara borçluyuz.
Haydi, şimdi kâğıttan uçak yapmayı öğrenelim, ne dersin?

1

Bir yüzü renkli olan
dikdörtgen şeklindeki elişi
kağıdını, ikiye katla ve aç.

2

4
3
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Üst köşedeki üçgeni, kesik
çizgili yerden aşağıya doğru
katla.

Üst kenarları ortada
birleşecek şekilde, içeriye
doğru katla.

Şimdi aşağıya katladığın
sivri ucu, kesik çizgili yerden
yukarıya doğru kıvır.

5

Kağıdı sağ ve sol köşesi
buluşacak şekilde, arkaya
doğru, ikiye katla.

8

Şimdi uçağını
yatay bir şekilde
yere koy.

9

Sivri uç sola
gelecek şekilde
kâğıdı çevir.

Kanatları kesik
çizgili yerlerden
yukarıya doğru
katla.

uçuş okulu

Sen ve arkadaşların için harika bir oyunumuz var!
Kâğıttan uçaklarınız hazır mı?
Şimdi büyükçe bir karton bulun. Eski bir kolinin en
geniş tarafını da koparabilirsiniz. Kartonun üzerine
3 geniş delik açın. Deliklerin büyüklükleri boy boy
olsun, içerisinden yaptığınız uçakları geçirmeye
çalışacaksınız. En geniş delik 10 puan, orta boy olan
20 puan, en küçüğü de 30 puan olsun. Kartonun dik
durması için ayaklarını da sabitleyin. Şimdi uçaklar
uçuşa geçsin! Bakalım hanginiz daha çok puan
toplayacaksınız?

6

10

7

Kâğıdı
kesik çizgili
yerden
aşağıya
doğru katla.

Uçağın hazır.
Haydi, uçaklar
havalansın!

20
30

10
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Laboratuvarlar tertemiz olması gereken mekânlardandır.
Ama bugün bu laboratuvarda tuhaf şeyler oluyor. Resimde
olmaması gereken yedi durumu bulabilir misin?

dikkat
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

Resimdeki
7 olağanüstü
durumu bul...

29

ÖRÜNTÜ
SıRADAKİ NE?

Aşağıdaki resimler arasında belli bir ilişki var.
Boş olan kareye acaba hangisinin gelmesi gerekiyor?

A)

B)

c)

ACABA HANGİSİ?

Aşağıdaki resimler belli bir sıraya göre dizildi.
Boş olan kareye acaba hangisinin gelmesi gerekiyor?

A)

30

B)

C)

SAYFAYI
ÇEK ÇIKAR
OYNAMAYA BAŞLA!

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

Yavrularını çok seven anne
ayı, onların hep sağlıklı ve
mutlu olmasını istiyor.
OYUN OYNAMAYI BAL KÜPÜ
YALAMAKTAN DAHA ÇOK
SEVEN BU SEVİMLİ YAVRULAR,
BAZEN ANNELERİNİN SÖZÜNÜ
UNUTUVERİYORLAR. OYUNA
DALAN yavru da hep geride
kalıyor.
BU EĞLENCELİ OYUNU
ARKADAŞINLA
OYNAMAYA
HAZIR MISIN?

ANNE AYI OYUNU
OYUNUN KURALLARI
Bu oyun 2, 3 veya 4 kişiyle oynanabilir.
Oyun için bir zara, bir de ayı yavrusu
pullarına ihtiyacınız var. Zarı küt uçlu bir
makas yardımıyla yandan kesip köşelerini
yapıştırarak kendiniz yapabilirsiniz. Ayıcık
pullarını da kesin. Şimdi ayıcık pullarını
“Başlangıç” yazan bölüme koyun. Oyuna
büyük zar atan oyuncu başlar. Oyuncular
sırayla zar atarlar. Kutular üzerinde zarda
gelen sayı kadar ilerlerler. Oyuncular
kutuların üzerindeki yönlendirmelere göre
hareket ederler. “Bitiş” yazan bölüme ilk
gelen oyuncu oyunu kazanır.

BAŞLANGIÇ
Nehrin
kenarında biraz
güneşleniyorsun.
Güneşten
D vitaminini
aldın.
Nehirdeki
taşlarla
oynuyorsun ve çok
mutlusun.
Annen, yemek zamanının Balığı afiyetle
geldiğini söyledi. Ama
yedin. Omega 3
sen şimdi balık yemek
yağını aldın. Bu
istemiyorsun.
sana çok iyi geldi.
Bir daha zar at
İki kutu ilerle
Yemekten önce
ellerini yıkamayı
unuttun.
İki kutu geri git
Bugün okul
var.
Derste “Arı
Canın bal
çekti. Sen de eve kovanından nasıl bal
yenir?” konusunu
gelir gelmez yedin.
işlediniz.
Sana enerji verdi.
İki kutu ilerle

Bugün yağmur
yağıyor. Mağaradan
çıkmak istemiyorsun.
Bir tur bekle

Uykuya dalmışsın.
Rüyanda kendini çok
güzel bir ormanda
gördün.
Eyvah!
Dişlerini fırçalamayı
unuttun.
İki kutu geri git

Yine sırtın
kaşındı. Bir ağaç
bulup sırtını
kaşıdın.

N
gör

yı

ç

Sayfayı
çek çıkar.

İşaretli yerlerden kes
ve oynamaya başla!

Yolda yürürken
çok güzel bir
kelebek gördün.
Onunla biraz
sohbet ettin.

Kestirmeden
ormana geri dönmek
için otobana çıktın.
Kırmızı ışıkta karşıdan
karşıya geçtin.
5 kutu geri git

Nehirde
tazecik balıklar
varken sen,
piknikçilerden kalan
hamburgeri yedin.
İki kutu geri git

Nasıl oynanır?

Kartları, yazıları alta gelecek
şekilde üst üste koy. Şimdi
kartları karıştır ve içlerinden bir
Güneş batmak
tanesini çek. Arkasında yazanları
üzere! Artık eve
arkadaşına gösterme. Bakalım,
dönme zamanıresimde gördüğü icadın veya
geldi.
keşfin sahibini tahmin
edebilecek mi?

Akşamarkasında yazan
Ona, kartın
yemeğinden
ipuçlarından
verebilirsin. Eğer
doğruönce
tahmin
edebilirse, kartların
ellerini
sorumluluğu
yıkadın.ona geçer. Sonra
o da destenin içinden bir kart
İki kutu ilerle
seçer ve oyun devam eder…

Bugün
yeteri kadar su
içmediğini fark ettin.
Hemen nehir kenarına
koştun!
İki kutu ilerle

Biraz
dinlenip sonra
ödevlerini yapmaya
karar verdin.
Bir tur bekle

Oyun çok
zevkliydi. Sen de
epeyce egzersiz
yapmış oldun.

Annen taze meyve
getirdi. Muz yedin.
Çok sağlıklı.
İki tur ilerle

Arkadaşların
seni oyuna
alamadı. Bir kişi
elenince onun yerine
oyuna girebileceksin.
Bir tur bekle

Arkadaşların
oyunlar oynuyor.
Onlara katılmak için
yanlarına gittin.
Nehir çok güzel
görünüyor. Bir süre
nehri izledin.

BİTİŞ

Kardeşine
ödevlerinde yardımcı
oldun. Kendi ders
tekrarlarını yaptın.
İki kutu ilerle
Uyku zamanı
geldi. Annene ve
kardeşine “İyi
geceler.” dedin ve
yattın.

“Yarın daha da
güzel olacak!” diye
düşündün.
Rüyanda
bal
yiyordun.
Çok
lezzetliydi.

OYUN OYNAMAYI BAL KÜPÜ
YALAMAKTAN DAHA ÇOK
SEVEN BU SEVİMLİ YAVRULAR,
BAZEN ANNELERİNİN SÖZÜNÜ
UNUTUVERİYORLAR. OYUNA
DALAN yavru da hep geride
kalıyor.

BU EĞLENCELİ OYUNU
ARKADAŞINLA
OYNAMAYA
HAZIR MISIN?
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Sen öz bakımına dikkat ediyor musun?
Öyleyse gizli sözcükleri bulmakta
hiç zorlanmayacaksın!

Yavrularını çok seven anne
ayı, onların hep sağlıklı ve
mutlu olmasını istiyor.

Ö	N	V	İ	R	Ü	 S	N	 I	Ğ	M	U	A	Y	E	N	E	E	A

A

Sağlıklı olmak için iyi ve dengeli beslenmekle birlikte temizlik de
çok önemlidir. Hastalığa yol açan mikroplardan uzak durmanın yolu
kişisel temizliğimize özen göstermekten geçer.

AĞIZ SAĞLIĞI
BAKTERİ
DETERJAN
EL TEMİZLİĞİ
HASTALIK
HİJYEN
KİR
MİKROP
PARAZİT
SABUN
SAĞLIK
TEMİZLİK
TOZ
VİRÜS
YIKANMAK

sözcük avı

SAYFAYI
ÇEK ÇIKAR
OYNAMAYA BAŞLA!

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL
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LABİRENT

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL
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Neşe, bugün sokakta oynarken çok kirlenmiş.
Temizlenmesine yardım eder misin? Önce sabunu almalı,
sonra ellerini yıkamalı. Bunları yapmazsa bakterilerin
saldırısına uğrayacak. Neşe, bakterilerin olduğu yerlere
sakın uğramasın.

komikli test
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

3. D Vitamini
kemiklerin
güçlenmesini sağlar.
Peki, D vitamini
eksikliği neye neden
olur?
a) Dişlerimiz ve kemiklerimiz
yeterince güçlü olmaz.

1. Vücudumuzdaki en
uzun kemik hangisidir?
a) Yalancılarda bulunan
Pinokyo kemiği.
b) Üst bacakta bulunan
uyluk kemiği.

b) Vücudumuzdaki fosforun
karanlıkta parlamasına
neden olur.

c) Çektikçe uzayan
lastik kemiği.

c) Borçlanmaya neden olur.

4. Eklem nedir?
a) Kolye, küpe, yüzük
gibi takılara tıp dilinde
verilen addır.
b) Halay çeken
insanların birbirlerine
temas eden yerlerine
verilen addır.
c) Vücudumuzun
katlanma yerlerine
verilen addır.
2. Aşağıdakilerden
hangisi iskelet
sisteminin
görevlerinden biri
değildir?
a) Vücut için dik ve sağlam
bir çatı oluşturmak.
b) İç organların bazılarını
korumak.
c) Vücudun peynir
üretimine katkıda
bulunmak.

5. Göğüs kafesi
ne işe yarar?
a) Kalbimizin ve
akciğerlerimizin kaçmasını
engeller.
b) Kaburgalardan ve
göğüs kemiğinden oluşan
göğüs kafesi akciğerleri
ve kalbi korur.
c) Göğsümüzde kuş
beslememizi sağlar.
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bilim
kurdu

Çizen: Ece Zeber

Gizemli kutu!
Çetin ile Ceviz ne planlıyor?
Bu gizemli kutu da ne? İçinde ne var?
Peki, acaba ne işe yarıyor?
Tahmin edebilir misin?
Neden söylediklerimi tekrar ediyorsun?
Bir papağan değilsin ki.
Işıklı bir ayna mısın acaba?
Belki de bir yansıma…
Peki, sen gerçek misin?
Yoksa bir hayal mi?

?
?

??
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HOLOGRAM
HOLOGRAM NEDİR?
Bir objenin sanal olarak 3 boyutlu halini oluşturmaya hologram denir. Yani,
hologramla uzunluk, genişlik ve derinliğe sahip görüntüler elde edilir. Bu üç
boyutlu görüntüler, lazer ışınları kullanılarak oluşturulur. Sonra da hareket ettirilir.
Tıpkı dijital bir kukla gibi.
PEKİ, NASIL ÇALIŞIR?
Bir fotoğraf makinesi ile bir köpek fotoğrafı çektiğini düşün. Bu durumda
görüntü 2 boyutlu olur. Çünkü köpeğin sadece enini ve boyunu görebilirsin. Ama
hologram, kabartma gibi görünür. Çünkü 3. boyut olan derinlik devreye girer.
Ortaya çıkan görüntü, gerçek bir köpeğe çok benzer. Hatta köpeğin etrafından
dolaşarak onu her açıdan görebilirsin.
HOLOGRAMLA NELER YAPILIR?
* Hologram teknolojisi ile kendi ikizimizi oluşturabiliriz. Bu
ikizlerden biri aslında sadece 3 boyutlu görüntümüzdür.
Ama tıpkı bizim gibi hareket edebilir.
* Çok sevdiğimiz bir müzisyen şehrimize gelemedi diyelim. Onun hologram
görüntüsünden konserini dinleyebiliriz.
* Gezegenlerin hologramını çıkararak onları inceleyebiliriz.

Vücut hologramımızla organlarımızı
daha iyi tanıyabiliriz.
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tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER

VELESPİTLE GEZELİM Mİ?

Bisiklete uzun yıllar önce “Velespit” denildiğini biliyor muydun?
Haydi, seninle bir bisiklet turuna çıkalım!
Pedalları çevirmeye başlayalım…

1791

1817

İLK BİSİKLET

KOŞU MAKİNESİ

Bisikletin mucidi Kont Sivrac isminde
bir Fransız’dı. Aslında amacı iki
tekerli bir oyuncak yapmaktı. Bisikleti
icat edeceğini nereden bilebilirdi ki?
Onun bulduğu ilk bisikletin tekerleri
vardı ama pedalları yoktu. Bu
yüzden toprağa basarak iki ayakla
ilerletmek gerekiyordu.

Bisiklete bir direksiyon bir de sele
ekleyen ilk isim, Alman Baron
Drais oldu. İcadının adını da “Koşu
Makinesi” koydu. İnsanlar bu garip
bisikleti ilk önce pek sevmediler. Ne
de olsa iki teker üzerinde gitmek
biraz beceri gerektiriyordu. Ama
sonra bu yeni bisiklet
çok moda oldu.
1861

PEDAL TAKILDI
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Pierre ve Ernest Michaux
isimlerinde baba-oğul iki Fransız,
bisikleti daha da geliştirdiler. Ön
tekerin göbeğine pedal taktılar.
İşte bu olay, gerçek bisikletin
doğuşu oldu.

1875
ÖN TEKERLER
BİR ACAYİP

Bu yıllarda bisiklet
pedalının bir dönüşü,
tekeri de ancak bir
kez döndürüyordu.
Bu yüzden bisikletin
hızının ön tekerin
büyüklüğüne bağlı
olduğu düşünüldü.
İşte, dünyanın en
komik bisikletleri de bu
dönemde icat edildi.
Ön tekerler acayip
bir şekilde büyüdü.
Bisikleti ancak çok
uzun boylu yetişkinler
kullanabiliyordu.
Çocuklar bisiklet
süremiyordu. Bugün
hala bisikletlerde
gördüğümüz zincir
sisteminin icadıyla bu
acayip durum
sona erdi.

1888
LASTİKLER İCAT EDİLDİ

18. yüzyılda yollar çukurlarla doluydu.
Günümüzdeki gibi asfalt yollar yoktu. Bu yüzden
tahta tekerli bisikletleri sürmek de hiç kolay
değildi. J.B. Dunlop isimli bir İngiliz, işte bu
dönemde lastik tekerleri icat etmeyi başardı.
Oğlunun daha kolay bisiklet sürmesini sağlamak
istiyordu. Bu yüzden lastiğin içini havayla
doldurdu. Bu harika fikir, modern otomobil
dünyasının da gelişmesine yardımcı oldu.

2017
MODERN BİSİKLET

Günümüzde dağ bisikleti, yarış bisikleti, çocuk
bisikleti veya elektrikli bisiklet gibi pek çok
bisiklet çeşidi var. Bisiklet, tıpkı bir karınca gibi
kendinden on kat ağır bir yükü taşıyabiliyor. Bir
yerden bir yere gitmek için de en eğlenceli ve
kolay yol. Bugün dünyada yaklaşık 100 milyon
kişi bisiklet kullanıyor.
45

BARKın

ve 5 parmak
Çizen: Mert Tugen

DAMLAYA DAMLAYA

46

A

Damlataş

Annemin bir coğrafya öğretmeni olması benim için büyük şans.
Çünkü ülkemizde görülmesi gereken yerleri çok iyi biliyor. Yine
annemin önerisiyle bu kez ailecek yolumuz Alanya’ya düştü.
Alanya’nın en güzel yerlerinden birinin Damlataş Mağarası olduğunu
düşünüyorum. Ama bu güzel turistik şehirde, daha görülecek pek çok
yer var. Serüvenimizi seninle de paylaşmak istiyorum…

Sırt çantamda neler var?

Bir Alanya haritası. Alanya’nın bir yarımada üzerine
kurulu olduğunu biliyor muydun?
Sana anlatacaklarımı yazmak için bir defter
ve kalem. Fotoğraf makinası, dürbün,
su matarası, diş fırçası, macun ve
spor ayakkabılarım. Ve tabii ki kuklalarım.
47

Şifalı Damlataş Mağarası
Babamın bir astım hastası olduğunu söylemiş
miydim? Bu hastalık yüzünden babam sık sık
nefes darlığı yaşıyor. Ama annemin söylediğine
göre, Damlataş Mağarası ona iyi gelecek.
Bu nedenle seyahatimizin ilk durağı bu güzel
mağara oldu. İçerisi tıpkı bir masal diyarı
gibi görünüyordu. Bu mağaranın babama
neden iyi geleceğini de hemen anladım.
Astım hastaları kuru havaları sevmezler.
Oysa burada çok fazla nem vardı. Daha
ilginç olanı ise mağaranın içinin sarkıt ve
dikitlerle dolu oluşuydu. Annem bana bunların
nasıl oluştuğunu anlattı. Yağmur damlaları
mağaranın tavanındaki yarıklardan içeri
giriyormuş. Sonra içerideki nemin etkisiyle
birikerek bu sivri birikintileri oluşturuyormuş.
Damlataş’tan çıktığımızda babam kendini çok
daha iyi hissediyordu. Bu çok iyi oldu çünkü
Alanya’da görecek daha çok yer var.
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Fosforlu Mağara
Adı üstünde bu ilginç
mağaranın içi fosforlu renklerle
dolu. İçinden de sadece tekne
ile geçiliyor.

SAPADERE
KANYONU
Alanya’ya yaz
aylarında gelseydik
muhteşem plajlarında
denize girebilirdik. Ama
mevsim buna uygun
değildi. O yüzden
Sapadere Kanyonu’na
gitmeyi tercih ettik. Ben
buradaki küçük şelaleye
bayıldım. Eğer bu
taraflara yolun düşerse
bu doğal güzelliği
keşfetmeni tavsiye
ederim.

Kızıl Kule
Alanya’nın merkezinde
bulunan Kızıl Kule, bölgenin
en görkemli yapılarından biri.
Alanya’nın da simgelerinden
biri olmuş durumda.

Antik kentler 
Alanya’da, binlerce yıllık tarihe
sahip olan çok sayıda antik
kent bulunuyor. En önemlileri
ise Selinus Antik Kenti,
İotape, Syedra Antik Kenti ve
Hamaksia Antik Kenti. Bu antik
kentleri gezerek Alanya’da
tarihi bir yolculuğa çıkabilirsin.
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tam bize göre
Çizen:
Çizen:
Gökçe
Gökçe
Yavaş
Yavaş
ÖNAL

MOZAİK YAPIYORUZ
Gezginimiz Barkın sayesinde, Gaziantep’teki Zeugma Müzesi
hakkında bilgi edindik. “Çingene Kızı” mozaiği ile tanıştık.
Sen de arkadaşlarınla birlikte bir mozaik yapabilirsin.
Haydi, nasıl yapacağınızı anlatalım.

Doğadan taşlar
toplayın
Aslında mozaik
taşları özel taşlardır.
Ama siz kendi
taşlarınızı doğadan
toplayabilirsiniz. Haydi,
dışarı çıkın ve pürüzsüz,
küçük taşlar bulun.
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Bir resim seçin
İsterseniz “Ben de Çizerim”
bölümümüzdeki kelebek veya tavşan
çizimini kullanabilirsiniz veya sevdiğiniz
bir deseni seçebilirsiniz. Şimdi seçtiğiniz
resmi tahtanın üzerine basitçe çizin.
Birazdan çizdiğiniz resmin yüzeyindeki
boşlukları taşlarla dolduracağız.

Taşları boyayın
Topladığınız taşları kelebek
resmindeki gibi suluboya ile boyayın.
Sonra suluboyanın kurumasını
bekleyin. Eğer evde guaj boya varsa
sulu boya yerine guaj boya da
kullanabilirsiniz.

MALZEMELER
Dışarıdan topladığınız taşlar
Düz bir tahta
Tutkal
Yumuşak uçlu kurşun kalem
Suluboya
Yuvarlak uçlu suluboya
fırçası

Mozaiğe başlayın
Tutkalı tahtaya, yapıştıracağınız
taşın altına sürün. Önce tahtanın
kenarlarına taşlardan bir çerçeve
yapın. Şimdi kelebeğin detaylarına
geçin. Resimde gördüğünüz gibi
boşlukları mozaik taşlarıyla doldurun.
İşte, mozaiğiniz hazır!
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ya sen
olsaydın
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

NİHAN’IN KARDEŞİ
Annem bana “Yakında bir kardeşin olacak!” dediğinde
çok şaşırdım. Bu haberi hiç beklemiyordum. Önce biraz
heyecanlandım. Çünkü annem bana “Artık evde hep birlikte
oyunlar oynayabileceğimiz yepyeni biri olacak.” dedi. Ama
sonra düşündüm. Acaba insanın bir kardeşinin olması nasıl bir
şeydir? Arkadaşlarımın bazılarının kardeşleri var. Çok da iyi
anlaşıyorlar. Peki, ben kardeşimle iyi anlaşabilecek miyim?
Sonunda beklenen gün geldi. Ben ninemle evde kalmıştım.
Sonra annem kucağında bir bebekle eve geldi. Babam çok
mutlu görünüyordu. İsmini Cihan koydular. Bence güzel bir
isim ama benim adım da güzel, ne dersin?
Annemin ilk işi kardeşimi emzirmek oldu. Hemen yanlarına
gittim. Tam bu sırada Cihan, annemin kucağından elini bana
doğru uzattı. Ben de onun minik elini tuttum. İçimi birden
büyük bir sevinç kapladı. Annem bana bakıp “Nihancığım
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sen küçükken seni de böyle emziriyordum.” dedi. “Bu çok doğru!” diye düşündüm.
Ben de bir zamanlar bebektim. Bakıma ihtiyacım vardı. Ne kendi başıma yemek
yiyebiliyordum ne de tuvalete gidebiliyordum. Bunların hepsini annem ve babam
yaptırıyordu. Şimdi küçük Cihan da kendi ihtiyaçlarını gideremiyor. Annem ve
babamın bana baktıkları gibi ona da bakmalarından daha doğal ne olabilir ki?
Sonra annem, kardeşimin altını açtı ve bana “Sen de yardım etmek ister misin?” diye
sordu. Ben de kabul ettim. Ona ıslak mendil uzattım. Açık söylemek gerekirse çok pis
kokuyordu. Ama kardeşim çok mutlu görünüyordu. Bu koku onu hiç rahatsız etmemiş
gibiydi. Annem kardeşimi uyuturken bir taraftan da bana sarıldı. “İşte seni de
bebekken hep böyle uyutuyordum Nihan. Bazen de seni beşiğinde sallıyordum. Bunu
çok severdin, hemen uyurdun.” dedi. Annemin bebekliğimle ilgili bu anıları anlatması
çok hoşuma gitti. Ben de kardeşim büyüyünce ona bugün yaptıklarımızı anlatabilirim
belki.
Kardeşim günün büyük bir bölümünde uyuyor. Ben, annem ve babam bu
zamanlarda çok güzel oyunlar oynuyoruz. Hatta geçen gün hep birlikte benim en
sevdiğim pastadan yaptık. Sonra babam beni sinemaya götürdü. İlk başta kardeşimi
çok kıskanacağımı düşünmüştüm. Ama o doğduktan sonra bizim ev sanki daha
da neşeli oldu. Kardeşimle oyunlar oynayacağım günleri iple çekiyorum. İnsanın
kardeşinin olması gerçekten çok güzel bir duyguymuş!

PEKİ, YA SEN OLSAYDIN?
YENİ BİR KARDEŞİN
OLSAYDI NE
HİSSEDERDİN?
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hayvanlar âlemi

SIIST! KAMERAYA
Hayvanların diş yapıları birbirinden farklıdır.
Örneğin bir kaplanla bir zebranın dişleri birbirine
benzemez. Bu farklılığın sebebi onların beslenme
biçimlerinin değişik olmasıdır. Haydi, hayvan
dostlarımızın dişlerine yakından bakalım!

En büyük
dişler
fillerin

Kaplanlar
etçil
hayvanlardır

Filler, bütün hayvanlar
içinde en büyük
dişlere sahip olan
hayvanlardır. “Fildişi”
dediğimiz kesici dişleri
vardır. Bu dişlerin
uzunluğu bazen 3
metreyi bile bulabilir.
Bu uzun dişleriyle
ağaç dallarını aşağıya
çekip yaprakları yerler.
Su bulmak için de
toprağı kazarlar.

Kurt, aslan ve kaplan
gibi yırtıcı ve etçil
hayvanların dişleri
parçalamaya uygundur.
Bu hayvanların köpek
dişleri uzundur. Azı
dişlerinin üzerinde de
sivri çıkıntılar vardır.
Sen bir öğünde 3 tane
köfte yerken bir kaplan
akşam yemeğinde 1827 kilogram arası et
yiyebilir.

54

Zebralar
otçul
hayvanlardır
Bitkisel besinlerle
beslenen hayvanlara
“Otçul hayvanlar”
denir. Örneğin atlar,
keçiler, inekler, zürafa,
eşek, keçi, geyik ve
zebra gibi hayvanlar
bu sınıftandır. Azı
dişleri geniş ve girintili
yüzeyiyle otları
öğütmeye yarar.

A GÜLÜMSE!

Yunusların
yaklaşık 260 tane dişi
vardır. Ama bu dişleri
yemek yemek için
kullanmazlar.
Balıkları
bütün olarak
yutarlar.
Dişleri,
avlarını
yakalamaya yarar.

Timsahların
Köpek balıklarının
binlerce dişi vardır
En ilginç dişlere sahip olan canlılardan biri
köpek balıklarıdır. Çenelerinde 3000’e yakın
kesici diş bulunur. Bu dişlerin hepsi bizim
dişlerimiz gibi tek sıra halinde değildir. Birkaç
sıradır. İlk iki sıra ısırma ve koparma işine yarar.
Arka sıradakiler ise yiyecekleri daha küçük
parçalara böler.

Maymunların
dişleri neden
sağlıklı?
İnsanların dişlerinin
çürümesinin en önemli
sebebi şekerli yiyecek
ve içeceklerdir.
Maymunlar zararlı
şekerlemelerden
tüketmezler. Ormanda
buldukları sağlıklı
meyveleri yerler.

tıpkı insanlarda
olduğu gibi
değişik
işlevlere
sahip dişleri
vardır. Ön
kısım kesici
dişlerden oluşur.
Arkalara doğru küçük
azı ve büyük azı dişleri
vardır. Diş sayıları 70
ile 170 arasında değişir.

Penguenlerin
dişleri yoktur. Ama
gagalarının
kenarları çok
keskindir.
Ağızları
ve dilleri
dikenlerle
kaplıdır. Bu sayede
yemeklerini kolayca
yerler.
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Dr.Demir
ve Çinko
Çizen: Mert Tugen

“Tuzlu yiyecekler
sağlığıma
zararlı mıdır?”
Sevgili Doktor Demir,
Ben Ankara’nın Polatlı ilçesinden Emre.
8 yaşındayım. Benim bir sorunum var!
Hemen anlatayım. Şu sıralar annemle
bir konuda hiç anlaşamıyoruz. Ben
hamburgeri çok seviyorum. Patates
kızartmasına ise bayılıyorum. Ama
annem bu yiyeceklerin çok tuzlu
olduğunu söylüyor. Sağlığıma çok
zararlıymış. Bu kadar lezzetli bir
yiyecek nasıl zararlı olabilir? Yani
siz şimdi Çinko’ya hiç hamburger
yedirmiyor musunuz? Bana büyük bir
haksızlık yapıldığını düşünüyorum.
Annem doğru mu söylüyor sizce?

SOĞUK ALGINLIĞINA
NELER İYİ GELİR?
Hapşırık, öksürük ve burun
akıntısı gibi sorunların varsa
soğuk algınlığına yakalanmış
olabilirsin. Eğer böyle bir
durumla karşılaşırsan sana ilk
tavsiyem hemen yatıp dinlenmen.
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Diğer önerilerim de şunlar:

Bisküvi, cips, pizza, kraker, salam, sosis gibi
yiyecekleri yemek listenden çıkarmalısın.
TAZE MEYVE-SEBZE, KURU MEYVE GİBİ SAĞLIKLI
BESİNLERDEN ATIŞTIRABİLİRSİN.
Yemeklerin yanında meşrubat yerine su VEYA taze
sıkılmış meyve sularını tercih edebilirsin.

Sevgili Emre,
Çinko da tıpkı senin gibi hissediyor olabilir. Çünkü ben de köpeğime hamburger
yedirmiyorum. Annen çok haklı! Fast Food dediğimiz, içinde hamburger de
bulunan bu gıdalar sağlığına hiç iyi gelmez. Fast Food’da çok fazla tuz bulunur.
Fazla tuzun böbreklerine ve damarlarına zarar verebileceğini unutmamalısın.
Vücudun fazla tuzu atmaya çalışırken bundan en çok böbreklerin etkilenir.
Tuzlu yiyecekler yediğinde yanında bir de meşrubat içmek istiyorsun, değil
mi? Onlarda da çok fazla şeker olur. Hem tuz hem şeker alarak vücudunun
dengesini bozarsın. Bu da kilo almana sebep olabilir.
Bizim mahalledeki Çilek tavşanın da ben
hiç hamburger yediğini görmedim.
O, hep sağlıklı besinler yer. Sana
da tavsiye ederim. İstersen
yukarıdaki sağlıklı beslenme
önerilerime bir göz at!

Bol bol su iç. Vücudun, sıvı
aldığında mikroplarla daha iyi
savaşacaktır.
C vitamini yüksek besinleri
tüketmemiz, hastalığı kolay
atlatmamıza yardımcı olur. C
vitamininden zengin gıdalar:
portakal, limon, mandalina,
greyfurt, çilek, yeşil biber,
maydanoz, kivi. Hepsi sağlığımız
için faydalı.

Bal bağışıklık sistemimizi
güçlendirir. BU NEDENLE bal, hem
sağlığımız yerindeyken hem de
hasta olduğumuzda YİYEBİLECEĞİMİZ
şifalı bir gıdadır.
Zencefil yamru yumru bir
patates gibi görünür. Tadı da biraz
gariptir Ama çok sağlıklıdır. Ilık
suya limon sıkıp içine zencefil
koyabilirsin.
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meraklı
masallar

Yazan: Burcu Arman / Çizen Cihan Dağ

12. TAVŞANIN MASALI
Görüp görebileceğin en büyük günebakanların olduğu bir tarlayı düşün.
Günebakan ne mi? Kimileri “Ayçiçeği” de der. Ben günebakan demeyi seviyorum.
Dev papatyalar gibiler ve sürekli güneşin hareketini takip ederler. Geceleriyse
sanki güneşin gitmesine üzülmüş gibi boyunlarını bükerler. Biliyorum çünkü
onlardan biri arkadaşım. “Bir tavşanla bir günebakan nasıl arkadaş olur?” deme.
Hikâyemizi dinle...
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11 kardeşim ve ben doğduğumuzda fırtına varmış. Ben hatırlamıyorum
elbette. Annem anlattı. Gökyüzü simsiyahmış ama şimşeklerle gündüz gibi
aydınlanıyormuş. Üstüne üstlük yağmur damlaları o kadar ama o kadar sertmiş
ki. Sanki gökten cam parçaları yağıyormuş. İşte öyle bir gecede biz dünyaya
gelmeye karar vermişiz! Annem ve babam sığınacak bir yer ararken günebakan
tarlasını bulmuşlar. Ama günebakanlar, sık bir orman gibiymiş! Geçecek yer
yokmuş. Bu yüzden babam Sıktüy günebakanlardan yardım istemiş. Aralarında bir
sözcü seçmişler ve babama demişler ki:
“Biz birbirine bağlı günebakan ailesiyiz. Aramıza girmek istiyorsanız
bizden biri olmanız gerekir.”
“Ama…” demiş babam.
“Nasıl olabilir? Biz tavşanız.”
Günebakanlar aralarında fısıldaşmaya başlamışlar. Aslında sadece sallanmışlar.
Çünkü genelde öyle konuşurlar.
“Tamam.” demiş günebakanların lideri. “Ben İlkgünebakan, sen Sıktüy! Ailene izin
vereceğiz. Ama bir şartımız var.”
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“Her neyse kabul ediyorum, yağmurdan sığınmaya ihtiyacımız var. Birazdan
çocuklarımız dünyaya gelecek.”
“Madem öyle! O zaman 12. tavşan çocuğuna, günebakanlar için bir görev
vereceğiz.”
Annem ve babam endişelenseler de içlerinden “Bunu sonra düşünürüz!” demişler.
Bilin bakalım o gece, 12. tavşan olarak kim dünyaya gelmiş? Tabii ki ben, size bu
hikâyeyi anlatan Topkuyruk. Eminim siz de biraz endişelendiniz ama korkmayın.
Günebakanların verdiği görev korkulası bir şey değil. Aslında hiçbirimizin aklına
gelmeyen bir şey.
Şöyle ki… Günebakanlar geceleri boyunlarını yeryüzüne indirdiklerinde çok
üzülürlermiş. Gökyüzünden, aydan, yıldızlardan uzak kaldıklarını düşünürlermiş.
İşte ben, yani 12. tavşan onlara gökyüzünü anlatmakla görevlendirildim. Bu yüzden
kardeşlerimin tersine, ben gündüz uyurum. Gece ise dev gibi günebakanların
altında dolaşırım. Onlara gökyüzünü, yıldızları, samanyolunu anlatırım. Ve hatta
gökyüzüyle ilgili masallar uydururum. Sanırım en çok bunu seviyorlar! Belki bir
gün sana da anlatırım. Çünkü gökyüzünde üzerine masallar yazılacak milyarlarca
yıldız var. Benim de bol bol zamanım var.

merak ediyorum..
• Sen 12. tavşan olsaydın günebakanlara yıldızlar ve
Ay’la ilgili nasıl hikâyeler anlatırdın?

• Annen ve baban sana bir görev verdiğinde genellikle
ne yaparsın?
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bu eller kimin?
Bir meslek
sahibinin
sadece ellerini
görsen onun ne iş
yaptığını
bilebilir misin?

BİLGİ BANKASI DNA

Bu sayımızda Yine çok ilginç bir meslek grubuyla karşındayız.
Tahmin etmeni isteyeceğimiz mesleği yapan eller, bir bilim
insanına ait. Hazır mısın? O zaman işte eller, gelsin tahminler!

“Benim işim laboratuvar
ortamlarında yapılır. Ve
günümüzün önemli bilim
dallarından birisidir.
Diyebilirim ki ben bilimsel
çalışmalar yapan biriyim. Yani
bir bilim insanıyım.”

“Tıbbi rahatsızlıklara
sebep olan hastalık
genlerini tespit etmeye
çalışıyorum. Sonra bu
hastalıkları yok etmeye
yönelik araştırmalar
yapıyorum.”

“Canlıların en küçük
yapı taşı olan atomları
da inceliyorum.
Böylece tıbbi, biyolojik
ve çevresel sorunların
çözümlerini keşfetmeye
çalışıyorum.

“Çevreye zararlı bazı
genetik faktörleri
“Araştırmalarım
ortadan kaldırmak
canlılardaki DNA
için yeni keşiflerle
denilen yapılarla ilgilidir.
uğraşıyorum.”
DNA’lar canlıların bilgi
bankalarıdır. Bu DNA’nın
içinde de küçük yapılar vardır.
Bunlara da gen denir. İşte ben,
bu genlerde bulunan, hastalık
veya başka olumsuzlukları
araştırıyorum.”
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“Peki, seni daha fazla meraklandırmayayım.
Ben, genler üzerinde çalışmalar yapan bir

genetik mühendisiyim”
İnsanlığa faydalı olmak için araştırmalar yapıyorum. İşimi çok seviyorum.
Günümüzde tedavisi bulunamamış sağlık sorunlarının çözümünü bulmak için
bilimsel araştırmalarıma devam ediyorum.”
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Dergini okurken sayfalarda gördüğün altı çizili
kelimelerin anlamlarını burada bulabilirsin.
ANTİOKSİDAN: Hasara uğramış
hücrelerimizi koruyan maddelerdir.
ASİT: Mavi turnusol kâğıdını
kırmızılaştıran maddelerin ortak
adıdır. Turşu, elma, limon, yoğurt gibi
besinlerde de bir miktar asit bulunur.
ASTRONOM: Uzay ve uzay cisimlerini,
gök cisimlerinin özelliklerini ve
birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim
dalı. Gök bilimi.
ATOM: Maddenin en küçük ve temel
yapı taşıdır.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ: Bir canlının
hastalıklara karşı olan savunma
mekanizmasıdır. Patojenleri ve
tümör hücrelerini tanıyıp onları yok
eden, vücudu yabancı ve zararlı
maddelerden koruyan bir sistemdir.
BOYUT: Bir cismin en, boy veya
yüksekliğinden her birine denir.
DNA: Kalıtımda rol oynayan organik
bir moleküldür. Bir nükleik asit çeşididir.
DNA, “Deoksiribo Nükleik Asit”in
kısaltılmışıdır.
FOSFOR: Simgesi “P” olan, balmumu
kıvamında, yarısaydam, karanlıkta
ışıltı yayan, sarımsak kokulu, zehirli bir
elementtir. Parlayan bazı objelere de
bu elementten yola çıkarak “fosforlu”
denir.
GEN: Hücrenin kromozomlarında
bulunur. Canlı bireylerin kalıtsal
karakterlerini taşır ve ortaya çıkmasını
sağlar. Nesilden nesile aktarılan
kalıtım faktörleridir. Örneğin saç ve

abonelik
formu

göz rengi gibi.
KOLONİ: Biyoloji terimi olarak koloni;
aralarında işbölümü yapan tek
hücreli organizmaların bir araya
gelerek oluşturdukları topluluktur. Bu
arada karınca ve arı gibi hayvanların
kurduğu sürüye de Koloni denir. Tarih
terimi olarak ise, bir ülkenin deniz
aşırı topraklarına verilen isimdir. Aynı
zamanda göçmen topluluğu veya bu
topluluğun yerleştiği yere de Koloni
denir.
KRİSTAL: Atom, iyon veya moleküllerin
düzenli bir şekilde sıralanmaları sonucu
oluşur. Düz yüzeyleri ve simetrik bir iç
yapısı bulunan katı bir yapıdır. Tuz veya
buz kristali gibi.
LABORATUVAR: Bilimsel ve teknik
araştırmalar için araç ve gereçlerin
bulunduğu yerdir. Meselâ kimya ile ilgili
bilimsel araştırmaların yapıldığı yerlere
Kimya Laboratuvarı denir. Fizikle ilgili
araştırmaların yapıldığı yerlere Fizik
Laboratuvarı, uzayla ilgili araştırmaların
yapıldığı yerlere de uzay laboratuvarı
denir. Bir de hastanelerde olan
laboratuvarlar vardır. Bunlara da Klinik
Laboratuvar denir. Burada ise doktorun
gerekli gördüğü kimi kan, salgı vb.
incelemeler yapılır.
LAZER IŞINI: Sanayi, iletişim, tıp gibi
birçok alanda yararlanılan güçlü bir
ışıktır.
MASKE: Yüze geçirilen; boyalı
kartondan, plastikten vb. yapılmış; insan
veya hayvan yüzü biçiminde olabilen
yapay yüzdür.

KES, GÖNDER!

PEDAL: Bisiklet gibi bir araçta veya bir
makinede ayak yardımıyla dönmeyi
veya devinmeyi sağlayan düzenektir.
SERÜVEN: Bir kimsenin başından
geçen, içinde beklenmedik, heyecanlı
olayların yaşandığı maceradır.
ŞABLON: Üzerinde, çevre çizgilerine
kalem ucu girebilecek biçimde
oyuk harfler ve biçimler bulunur. Bu
oyuklardan kalemle bir kâğıda ya
da yüzeye istenilen harf ya da biçim
çıkarılır. Genellikle büyük boy yazı
yazmakta yararlanılan metalden
ya da plastikten, cetvele benzer bir
araçtır.
ŞELALE: Akarsu yatağının, suların
yüksekten dökülerek aktığı kısmıdır.
Daha küçük çapta olan şelaleye
“çağlayan” denir.
UYLUK KEMİĞİ: Uyluk, bacağın
kalçadan dize kadar olan bölümüne
denir. Uyluk kemiği ise uyluğun
iskeletini oluşturan kemiktir.
YANSIMA: Işık ya da ses dalgalarının
yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön
değiştirmesine ya da geri dönmesine
denir.
YAPI TAŞI: Esas, temel anlamına
gelir. Örneğin canlıların yapı taşı
hücredir. Yani tüm canlılar hücrelerin
bir araya gelmesiyle oluşur. Binanın
ağırlığını çeken esas taş anlamında
da kullanılır.
YARIMADA: Sadece bir yanından
anakaraya bağlı, üç yanı denizle
çevrili kara parçasıdır.

Bu sayfaya kadar bir solukta okuduğun Sağlık Çocuk’a abone olmak
istiyorsan bu formu doldur, işaretli yerlerden kes ve bize postala.
Sağlık Çocuk her ay adresine gelsin!

Adın-Soyadın:
Adresin:

Annenin veya babanın telefon numarası:

S	G	Ğ	 D
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Sayfa 28-29 DİKKAT
Resimdeki 7 olağanüstü durum:
A

ÖRÜNTÜ 1

E

E	L	 T	E	M	İ	Z	L	İ	Ğ	İ	N	T

Sayfa 30
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A

cevap
anahtarı
Sayfa 36

LABİRENT

ÖRÜNTÜ 2

Sayfa 35

SÖZCÜK AVI

KOMİKLİ TEST

DOĞRU YANITLAR: 1) B - 2) C - 3) A - 4) C - 5) B

İŞTE
POSTA
ADRESİMİZ

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No:3 Kat:4 Çankaya / Ankara

BU
DERGİ
SENİN!

Çizgi öyküleri, masalları, oyunları,
bulmacaları, Doktor Demir ve
mahallesindeki arkadaşlarını sevdin mi?
Sağlık Çocuk’a abone ol, bundan sonra
her ay adresine gelsin.

Abone olmak için
iki yol var!
1
Sayfa 63’teki formu kes,
doldur ve arkasındaki
adrese postayla gönder.

2
www.saglikcocuk.saglik.gov.tr
internet sitesine gir; gerekirse bir
büyüğünden yardım iste; adını,
soyadını, adresini yaz!

Posta Adresi:
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No:3 Kat:4 Çankaya / Ankara

Sağlık Çocuk’u sosyal medyada takip et

f

Facebook/SaglikCocuk

Instagram @saglikcocuk

Twitter @saglikcocuk

e-posta: saglikcocuk@saglik.gov.tr

BİLGİ, OYUN ve
eğlence burada!

Abone ol,
ADRESİNE ücretsiz
gönderelim.
Doktor Demir’den sağlıklı yaşam sorularına
cevap alıp Çetin ve Ceviz ile macera
peşinde koşabilirsin.

